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Utbi ldningsserv ice LTH

Lässchema vårterminen 2020

Nu finns LTH:s lässcheman för vårterminen 2020 för påseende. Schemat kan sökas ut under
länken ”Lässchema för påsyn, VT-20”, som finns här:
https://se.timeedit.net/web/lu/db1/lth1/ri1Q5056.html

Sista dag att inkomma med synpunkter eller korrigeringar är fredagen den 18 oktober.

Synpunkter på lässchemat skickas till schema@kansli.lth.se. Var vänlig att uppge
kurskod/kurskoder i ämnesraden på e-postbrevet. Om kursen ges för flera program, skall det
av svaret framgå vilket program ändringen gäller.

Schemat skall vara helt klart den 31 oktober och därefter gäller ”Lagt Schema Ligger”.

Kurser som ännu inte är schemalagda
Det kan finnas helt valfria kurser, dvs kurser som inte ingår i någon specialisering, som ännu inte är
schemalagda. Upptäcker ni en sådan mejla schema@kansli.lth.se.

Undervisningslokaler i Helsingborg
För att maximera lokalutnyttjandet, kan lokalerna i schemat för de kurser som går i
Helsingborg bytas ut mot annan, motsvarade lokal. Detta görs fram till dess att alla scheman
på Campus Helsingborg är lagda den 9 december.

Schemapåsyn
Ett par saker att tänka på, när du går igenom det lagda schemat för din kurs:

· Är antalet och storleken på föreläsningslokaler och övningssalar riktiga i förhållande till hur
många studenter som brukar läsa kursen?

· Utnyttjas alla schemalagda timmar? Kan någon strykas? Var snäll och överboka inte lokaler, av
hänsyn till dina kollegor!

· Kolliderar din kurs med någon annan kurs på något olämpligt sätt?

Med vänlig hälsning

Sophie Sjögren Emma Grönberg Pablo Hernandez Naomi Facks
Utbildningskoordinator Utbildningskoordinator Utbildningskoordinator Utbildningskoordinator
Ank. 23711 Ank. 23841 Ank. 27102 Ank. 29847
Lägger schema för B, F,
K, N, Pi, W och YL
samt MBIO, MLIV och
MWLU

Lägger schema för C,
D, E, IDA, IEA samt
MSOC och MWIR

Lägger schema för A,
BME, L och TBÅ samt
MARK, MSUD

Lägger schema för KID, V,
I, BI, RH, M, MD och IBY
samt MEMB, MID,
MFIPDES, MFST, MKAT,
MLOG och MPRR
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